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أخي الطبیب !!قاطع ..

بین یدي الكتاب

اللھم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفُعنا وزدنا علما، اللھم إنا نسألك خشیَتك في 

الغیب والشھادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى 

.والفقر ونسألك نعیًما ال ینفد، ونسألك قرَة عیٍن ال تنقطع

اللھم زیِّنا بزینة اإلیمان واجعلنا ھداة مھتدین وصلي اللھم وبارك على سیدنا 

محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم والحمد هللا رب العالمین ثم أما بعد،

:أخي الطبیب

في ھذه األیام العصیبة التي تمر باألمة اإلسالمیة ، سواء في فلسطین أو 

العراق أو في غیرھا من األقطار اإلسالمیة الجریحة – وما أكثرھا – یتساءل كثیر من 

ماذا نفعل؟ ھل من وسیلة  :المسلمین الغیورین على دینھم والغیورین على أمتھم

إیجابیة فعالة نستطیع أن نقوم بھا لمساعدة إخواننا في ھذه البالد؟  وبرزت فكرة 

المقاطعة للمنتجات األمریكیة واإلنجلیزیة – -وبالطبع الیھودیة كوسیلة من وسائل 

وقام بین الناس جدل طویل حول جدوى المقاطعة  .المقاومة   .ما بین مؤید ومعارض ,

وأنت - أخي الطبیب – على ثغرة عظیمة ولك مكانة مرموقة في المجتمع , وتستطیع  ,



ولذلك آثرت أن أكتب ھذا الكتیب لك  .أن تؤثر في فئات شتى أوضح الخلفیة ,

التاریخیة لسالح المقاطعة ، والفوائد المتحققة من استخدامھ ، والردود – قدر 

المستطاع – .على ما أثیر حولھ من شبھات

واهللا أسأل أن یجعل ھذا العمل خالصًا لوجھھ ، وأن یجعلھ نافعًا لصاحبھ 

.ولعامة المسلمین

خلفیة البد منھا

أسلوَب الحصار – أو أسلوَب المقاطعة – أسلوٌب قدیٌم جدًا ، استخدمھ 

.المشركون كثیرًا لیضغطوا على المسلمین كي ینزلوا على رغباتھم

اسُتخدم أسلوُب المقاطعة مع المسلمین منذ أربعة عشر قرًنا ، وذلك عندما 

حاصر المشركون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وبني ھاشم مؤمنھا وكافرھا في 

ومازال ُیستخدم معنا إلى اآلن ،  ..وذلك لمدة ثالث سنواٍت كاملة ,شعب أبي طالب

 ..ولكن بصورٍة أشَد ظلًما ، وأكثر فتًكا ، وأقَل ضمیًرا

رأیناه في العراق ، وفي لیبیا ، وفي السودان ، وفي إیران ، وفي البوسنة ، 

وفي كوسفو ، وفي كشمیر ، وفي أفغانستان ، وبالطبع نراه في صورة قاسیة في 

قلبت الباطل حًقا والحَق  ..رأیناه یعكس وجًھا قبیًحا لحضارة مزیفة ..حبیبتنا فلسطین

باطًال

..انظروا ماذا حدث في العراق مثًال



إحصائیة سنة :بعد ثمانیِة أعوام من الحصار 1998

أكثُر من نصفھم من  ..ملیون ونصف ملیون ماتوا من جراء الحصار والقصف

 ..األطفال

..!حراٌم ما تفعلوه في أھلنا !حرام ..من رفع صوتھ وقال لظالمي العراِق

..!في شرع اإلسالم حراٌم أن یفعَل ھذا مع حیوان أو حتى نبات

..حراٌم أن نحبس ھرة

..حراٌم أال نسقَي كلًبا

..حراٌم أن نقطع شجرة

..حراٌم أن َنْعُقـَر نخلة

 ..!!لكن في شرعھم فضائل ..حراٌم في شرعنا

..ال تستحیان أمریكا وإنجلترا من حمالِتھُم الجویة وقنابلھم العنقودیة 1

..ال تستحیان من ملیون طفل عراقي یعانون من سوء تغذیة مزمن 2

ال تستحیان من أن ربَع أطفاِل العراق ال یذھبون إلى المدارس ، لنقص الكتب ،  5

..وللفقر ، وللعمل

..ال تستحیان من وفاة خمسِة آالف طفل كَل شھر لنقص األلبان والتطعیمات 6

ال تستحیان من یورانیوم یبقى في تربة العراق ملیار سنة 8 - إن كان في عمر 

األرض بقیة - ..یصیب باألورام الخبیثة ، ویشوه األجنة في بطون األمھات

       .!وإذا لم تستح فاصنع ما شئت ..ال یستحیان 9



!ماذا نفعل نحن المسلمون؟ نحن الملیار وثلث ملیار؟ ..!وماذا نفعل؟

أتراه مناسًبا یا أخي بعد ما رأیت ما یحدث في فلسطین والعراِق والبوسنة 

أتراه مناسًبا أن یمر األمر دون وقفٍة وتعلیق؟ ..وكوسفو وأفغانستان والسودان ولیبیا

وكأمة ، وكجیل شاھد بعینھ  ,أتراه مناسًبا أن نستمر في عالقاتنا معھم كشعب

..أتراه مناسًبا أن نستمر في معامالتنا معھم وكأن شیًئا لم یكن؟  .وسمع بإذنھ

أتراه مناسًبا أن نبیَع لھم ونشتري منھم وھم ال یرتوون إال بدمائنا؟

أتراه مناسًبا أن نأكَل أكلھم ، ونشرَب شربھم ، ونلبَس مالبسھم ، ونلعَب 

؟..ألعابھم ، وال یتحرُك في قلوبنا شيء

أین قلوب الملھوفین على إخوانھم؟ أین قلوُب الخائفین من إلٍھ یرُقُبھم ، 

ویحصي علیھم أعمالھم؟

لضعف قوتنا وقلِة حلیتنا  ..إن لم یكن لنا طاقٌة َنُفُك بھا حصاَرھم عن إخواننا

 ..إن لم یكن لنا طاقة بذاك ، فلیس أقَل من أن نحارَبھم بسالحھم ..وھواننا على الناس

..ولكن بضوابطنا الشرعیة كمسلمین

لیس أقَل من أن نحارَبھم عن طریق المقاطعة ..

..المقاطعة لمنتجات الیھود ، ومن عاونھم ، وأعلن ذلك دون حیاء

.ومن حذا حذوھم وسار على طریقتھم ..المقاطعة إلسرائیل وأمریكا وإنجلترا



فإنھ لو فتح باب لقتاٍل في  ..مع العلم أنني ال أضع المقاطعة بدیًال للقتال

فلسطین ، أو في العراق لكن إن  ..أو في أي بلد إسالمي محتل ، فإن القتال أوجب ,

.ومن الصعب جًدا أن یغلق ..أغلق باب المقاتلة، فباب المقاطعة مفتوح

فإننا ال  ..فإننا كمسلمین متمسكین بدیننا وأخالقنا ..وإن كنا ننادي بالمقاطعة

 ..نحن ال ُنجر إلى أقذار السیاسة الغربیة والعلمانیة ..نقاطع إال بضوابطنا الشرعیة

 ..نحن نحارب بأسلوبنا الذي ُیقره قرآٌن وسنة

كیف تكون المقاطعُة بالضوابط الشرعیة اإلسالمیة؟

نحن المسلمون في شرعنا ال نقتل المدنیین ، وال نحرض على قتلھم ، وال 

نحن في مقاطعتنا ال نقاطع بطریقة أبي جھل ، أو بطریقة بوش وكلینتون ثم  ..نروعھم

 .بوش من جدید

نحن ال نستخدم المقاطعة إال لجلب مصلحة ھي أعلى من مصلحة أخرى ، أو 

 .لدفع ضرر ھو أكبر من ضرر آخر

ال نجمد  ..نحن ال نستخدم المقاطعة في مصادرة ما ال یجوز لنا أن نصادره

 .أرصدة أحد وال نسطو على أموال أحد

فنحن المسلمون ضد  ..نحن ال نستخدم المقاطعة لتدمیر ما ال یجوز لنا تدمیُره

حرق ممتلكات الغیر المدنیة ، سواء كان ذلك في بالدنا أو بالد غیرنا ، وسواء كانت 

كما أمرنا اهللا أن نحافظ على  ..ھكذا ..البالد األخرى محاربة لنا أو غیر محاربة لنا



وكما أمرنا اهللا أن نحافظ على  ..مساجدنا أمرنا أن نحافظ على كنائسھم ومعابدھم

 .أموالنا  أمرنا أن نحافظ على أموالھم

المقاطعة بالضوابط الشرعیة تعني أنھ إذا عرضت علّي سلعة مسلمة أو وطنیة

وأخرى من دولة تعلن العداء السافر لنا أخذت السلعة المسلمة أو الوطنیة ألقوي من  ,

أما إن كانت  ..اقتصاد بالدي، وتجنبت السلعة األخرى إضعاًفا القتصاد دولة معادیة

الدولُة معاھدًة أو غیر محاربة جاز الشراء منھا ، وإن كان من األفضل أن ننفع 

 .المسلمین

المقاطعة بالضوابط الشرعیة تعني أنني فقط قاطعت الشراء لكن مازالت 

.لكن فقط قاطعتھا ..وما أتلفتھا ..ما صادرتھا ..السلعُة سلعتھ

من المفید أن تدرس موقَف رسوِل اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في المدینة المنورة 

كان صلى اهللا علیھ وسلم یعلُم أنھ سیحاصر یوًما ما في المدینة ،  ..بعد الھجرة

ماذا  ..وستجتمع علیھ قریش، وحلفاؤھا من القبائل العربیة، وسیغدر الیھود كعادتھم

فعل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم؟  لقد جھز نفسھ لھذا الیوم، فأمّن الماء بشراء 

بئر رومة، وأنشأ السوَق اإلسالمي، بدیال عن السوق األجنبي ، وقاطعوا بذلك سوَق 

بني قینقاع الیھودي ، وشجع التجار والزراع والصناع على العمل حتى یكفوا حاجة 

 .المدینة

 ..فإن التجارة عرض وطلب ..ال مجال ھنا لقول أن تجار الیھود قد أوذوا

ورسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لم  ..والمشتري مخیر بإرادتھ أن یشتري ممن یشاء

وأقام  ..بل اشترى البئر بالمال ..یصادر بئر رومة ، ولم یصادر سوق بني قینقاع

وال شك أن الصحابة كانوا راغبین في تدعیم  ..والناس جمیًعا مخیرون ..السوق البدیل

..فحولوا تعاملھم معھ ..السوق اإلسالمي بدًال من الیھودي



لھم أن  ..والیھود في المدینة ال ُیجبرون على الشراء من أسواق المسلمین

وھذا مقبول في عرف  ..بل قد یتعاملون فقط فیما بینھم ..یبتاعوا من حیث یشاءون

..وكذلك في شرعنا معروٌف ومقبول ..العالم أجمع

والمسلمون أن احتاجوا لبضاعة لیست في سوق المسلمین كانوا یشترونھا من 

..ال یبخسون أحًدا حقھ ..الیھود بثمنھا

إذن المقاطعة االقتصادیة لمنتجات الیھود واألمریكان واإلنجلیز ومن عاونھم 

أمر مشروع ، بل محمود ومندوب ، بل ھو واجب ، لكن ال یخرجنا عداؤنا لغیرنا عن 

 .ضوابِطنا الشرعیة ، وحدوِدنا األخالقیة

وال یجرمنكم شنئان قوم" اعدلوا ھو أقرب  ..على أال تعدلوا (أي عداوة قوم)

."للتقوى واتقوا اهللا إن اهللا خبیٌر بما تعملون

.كانت ھذه خلفیة البد منھا ، ولننتقل إلى الحدیث عن جدوى المقاطعة

فوائد المقاطعة

:سؤال، ال شك أنھ خاطٌر على أذھانكم

ھل یمكُن أن نحدث أثًرا في ..أترانا لو عذبنا أنفسنا بمقاطعة طویلٍة محكمٍة

ھذه الشركات  ..مثل ھذه الشركات الغربیة متعددُة الجنسیة ..شركاٍت عمالقٍة جبارة



 ..التي یساوي اقتصاُدھا اقتصاَد بعِض الدول في العالم؟

أفي ھذا العذاِب فائدة؟ أم أنھ مجھوٌد ضائع وعمٌل ُمَبدد؟

لإلجابة على ھذا السؤال عددت لكم من فوائد المقاطعِة عشرة، ومن الشبھات 

حولھا خمسة، ومن فنونھا وطرائقھا خمسةٌ أخرى ولك , - أخي الطبیب – عشر 

نصائح فوق ما سبق أسأل اهللا أال یجعل بعدھا سؤاًال حائًرا في  ..فتلك ثالثون كاملة ,

وال شًكا ,أذھانكم - ولو بسیًطا -  ..في عقولكم

وأبدأ بالفوائد – :أفادنا اهللا وإیاكم منھا

 :فأما الفائدة األولى فھي

لكن  ,الخسارة االقتصادیة الحتمیة لھذه الشركات ، وإن كانت في ظننا بسیطة

في الواقع ھي لیست بسیطة ، ولنقم سویًا بحسبة سریعة .. 

العالم اإلسالمي ملیار وثلث  ..العالم اإلسالمي سوٌق استھالكٌي ضخٌم ھائل

ملیار مسلم ملیون مسلم في أكثر من1300 .. فلنفترض أن نصف ملیون  ..دولة60

 ..رجل فقط في كل دولة سیقتنعون بفكرة المقاطعة

ھذا معناه أن ملیون 1/2 دولة60 × ومتوسط عائلة الرجل  ..ملیون رجل30 =

خمسة أفراد  ..(ھو وزوجتھ وثالثة أوالد)

إذن المحصلة ھي ملیون رجل وامرأة 150 =خمسة أفراد×ملیون رجل30

أي ..وطفل ملیون مشتري سیقاطعون المنتجات الیھودیة واألمریكیة واإلنجلیزیة150

..



!ألیست ھذه خسارة محققة؟

فما بالك لو أقنع أباه  ..ھذا لو اكتفى الرجل المسلم المقتنع بأسرتھ الصغیرة

وأمھ، وأخاه وأختھ، وأصدقاءه بذلك سیصبح المقاطعون الضعف مثًال على أقل  ..

ھذا یعني أن حوالي !!تقدیر وھو ما یمثل حوالي ..ملیون مشتري سیقاطعون 300

 ..فقط من األمة اإلسالمیة 23%

المھم ھو النصف ملیون األول  ..لكنھ لیس ببعید ..الرقم مھول وخطیر ومبھر

بل إن المھم ھو الخمسة آالف رجل األوائل في كل قطر، والذي  ..في كل قطر إسالمي

وال تتعجبوا من دعوة مائة فالرجل منا   .سیدعو كل واحد منھم مائة إلى المقاطعة

یقابل أكثر من مائة كل یوم ..ادع مائًة على مدار األسبوع أ والشھر أو حتى السنة ..

..اكتب مقاًال عن المقاطعة 10

..في مستشفى ..في مدرج جامعة ..في مسجد ..ألق كلمة في ندوة 11

..وزع شریًطا عن المقاطعة أو كتاًبا عن المقاطعة 12

 ..ادع متحدثًا إلى صالون ثقافي في بیتك 13

وسیمر الوقت ویصبح الرجل رجلین، والرجالن أربعة، واألربعُة مائة، والمائُة 

 ..!قطرة ..وال تنسى أن أول الغیث ..نصَف ملیون رجل

 ..ادع غیرك ، وال تنتظر أن یدعوك أحد ..المھم ابدأ اآلن ، ونل شرف السبق

ال یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذین "

.."أنفقوا من بعد وقاتلوا وكًال وعد اهللا الحسنى

 ..إذن اتفقنا أن الحصیلة المادیة التي ستدخل ِخزانات ھذه الشركات سوف تقل



نتیجة قلة  ..وبالتالي ستقل الضرائب المدفوعة للحكومة األمریكیة أو اإلنجلیزیة

ومن ثم إلسرائیل ,وھذا سیمثل لھا خسارة ..األرباح ألنھ من المعروف أن جزًءا  ,

إسرائیل ھي ) ..كبیًرا من حصیلة الضرائب في أمریكا یوجھ لمساعدة إسرائیل مباشرة

..(أكثر دول العالم تلقًیا للمعونات األمریكیة

ومع ھذا فإني أعلم أن البعض مازال یشك أن یحدث خسارة فعلیة في ھذه 

وھذا من رواسب  ..یعتقدون إننا لیست لنا طاقة ..الشركات ، وبالتبعیة إلسرائیل

الھزیمة النفسیة التي أصابت المسلمین في ھذا الزمان یبدو أن   ..!!وسبحان اهللا ..

ولكن إذا كنا نحن ال  ..المسلمین ھم الوحیدون في األرض الذین ال یدركون مدى قوِتھم

..وإذا كنا نحن ال نقدر طاقتنا فھم یقدرون ..ندرك قوتنا فھم یدركون

 :أضرب أمثلة على ذلك

شركة مستلزمات ریاضیة أمریكیة مشھورة كتب لفظ الجاللة على  1

 ..وفجع المسلمون ھناك بذلك ..أحذیتھا الریاضیة المسوقة بأمریكا

ولوحوا مجرد تلویح  - - ماذا كان رد فعل  ..أنھم سیقاطعون الشركة

الشركة العمالقة؟ مع العلم أن المسلمین في أمریكا ملیون فقط ، 8

..انظروا ماذا فعلت الشركة العمالقة ..ولیسوا ملیار وثلث ملیار

.اعتذاٌر صریٌح في أكثر من صحیفة أمریكیة 2

سحٌب للمنتج بكاملھ من السوق مع التضحیة بالخسارة المادیة  2

.الملموسة

   .عرٌض سخٌي ألموال ضخمٍة تبرًعا للمراكز اإلسالمیة 3

ومن فئة محدودة  ..انظر إلى فزع الشركة العمالقة من مجرد التلویح بمقاطعة



 .جًدا من المسلمین

-  ..مثال آخر

كلنا شاھدنا ما حدث في مصر مثًال لما تصاعدت فكرة المقاطعة ، وذلك في 

أوائل أیام االنتفاضة الفلسطینیة  !ماذا حدث من ھذه الشركات الجبارة؟ ..

إعالنات في كل مكان في الصحف والمجالت والتلیفزیون واإلنترنت  1

وعلى واجھات المحالت أن ھذه الشركات تدار بأیدي مصریة مائة 

..بالمائة، وكأنھا ما جاءت لھذه البالد إال رأفة بأھلھا وخدمة لشعبھا

..إعالنات مكثفة أنھا ال تساعد إسرائیل 2

..تخفیضات ال مثیل لھا على المنتجات 3

..ھدایا لكل المشترین 4

.تبرعاٌت للمستشفیات وللفقراء والمساكین وأبناء السبیل 5

..!لماذا ھذا العطف المفاجئ؟ ..ونتساءل

!ولماذا ھذه المشاعر النبیلة الفیاضة التي اكتشفوھا في قلوبھم؟

!كیف انقلب الجشع إلى رحمة؟

!وكیف تحول الطمع إلى زھد؟

!وكیف تغیر الشح إلى كرم؟

لو كانت  !ھل ألن ھذه الشعوب البسیطة الفقیرة المسلمة قد قررت أن تقاطع؟

الشركة فعًال جبارة وعمالقة ، لماذا تھتم بمقاطعة بلد ال یمثل في سوقھا إال القلیل؟



ثم لماذا التضخیم المفزع لقوة الغرب؟ رأینا مؤخًرا بعد حوادث سقوط  1

الطائرات في أمریكا في سبتمبر سنة 11 كیف تداعت وانھارت  2001

شركاٌت ما كان یدخل في حسابات أحد أنھا تتأثر بإحداث عارضة ، ولو 

 ..كانت جسیمة

o شركات الطیران األمریكیة تسرح أكثر من .ألف عامل 120

o شركة بوینج تسرح (من أضخم تصنیع الطائرات في العالم) 30

.ألف عامل

o شركة رولز رویس لتصنیع محركات الطائرات وھي ثاني )

.تقلل إنتاجھا إلى النصف وتسرح آالف العمال (شركة في العالم

o oإفالس شركة ساس السویسریة للطیران، وكذلك شركة سابینا 

.البلجیكیة

o ..شركات یابانیة واسترالیة أغلقت أبوابھا

o ھذا غیر ما حدث لشركات السیاحة والفنادق والمحالت التجاریة 

 .وغیرھا

ألھذه الدرجة تكون ھذه الشركات من الضعف بحیث أن مقاطعة الناِس لھا في 

!شھر أو شھرین یؤدي إلى كل ھذه التداعیات؟

وقد شاھد المصریون بأعینھم كیف أغلق سوبر ماركت غربي ھائل أبوابھ بعد 

أسابیع قلیلة من المقاطعة ، وذلك مع كل العروض التي قدمھا للناس ، ومع كل 

..التخفیضات التي كان الشعب في أشد الحاجة إلیھا

..لكن المھم ھو البدایة ..ھذا نشاھده رأي العین

وھي الخسارة المادیة الملموسة ألمریكا  ..إذا كانت ھذه ھي الفائدة األولى



وإنجلترا  .والتي ستؤدي حتمًا إلى إنقاص دخل إسرائیل ,

 :الفـائـدة الثانیة

خسارة ھذه الشركات ستؤدي إلى تغییر القرار السیاسي في أمریكا من الحرب 

السافرة إلى غیره ..ومن التحیز السافر إلسرائیل إلى غیره ,

في ھذه البالد یصل مغیرو السیاسة وأصحاب القرار إلى مراكزھم في 

والتي تتأثر بدورھا بجماعات  ..الكونجرس والرئاسة عن طریق االنتخابات الحرة

ومن أكبر جماعات الضغط في أمریكا جمعیة رجال األعمال ، والمكونة  ..الضغط ھناك

وال شك أن ھذه الشركات إذا الحظت  ..من أصحاب الشركات التي نفكر نحن بمقاطعتھا

تناقصًا مستمرًا في أرباحھا ، فإنھا على الحكومة األمریكیة لتغیر من  "ستضغط"

 .قراراتھا

إذن الخسارة االقتصادیة تؤثر على القرار السیاسي بوضوح ، وبالذات في ھذه 

ولعلكم تعرفون أن كثیرًا من  ..فالمال مقدم عندھم على كل شيء ..البالد الرأسمالیة

ولعلكم  ..!!العلمیات الفدائیة الفلسطینیة تتم بتسھیالت من الیھود ذاِتھم في نظیر المال

تعرفون أیضًا أن معظم السالح الذي یشتریھ المجاھدون الفلسطینیون یكون عن 

!!طریق الیھود

إذن عندھم یغیرون القرار حفاًظا على المصالح ، والبد أن یعلم الغرب أنھ -

وإن كان لھ مصالُح حیویٌة في إسرائیل - فإن لھ مصالَح أخرى - أكثر حیویة - في بالد 

 .المسلمین

     :الفائـدة الثالثة



ھذه المقاطعة ستؤدي إلى استخدام البدائل الوطنیة مما سیؤدي إلى انتعاشھا ، 

 ..وبذلك یتقوى اقتصاد األمة على ممتلكاتھا ، ولیس على ممتلكات الغیر

واألمة التي ال تملك احتیاجاتھا ال تملك  ..وھذه قضیٌة محوریٌة وأمٌر مصیري

..قرارھا

القضیة قضیة بناء  ..فالقضیة لیست فقط خسارة للشركات الیھودیة واألمریكیة

ھم ال یملكون  ..!ما الفارق بین أمة اإلسالم والصین أو الیابان مثًال؟ ..وحیاة أمة ..أمة

والعقل اإلسالمي یتفوق كثیًرا  ..مناھج أفضل من منھجنا، وال شعبًا أفضل من شعبنا

لماذا ال نخلق الظروف التي تمكن أمتنا من  ..على عقولھم إذا توافقت الظروف

!التفوق؟

بدأت  ..بدایة  الصین والیابان كدول صناعیة لم تكن بعیدة عن بدایتنا

الصناعات الصغیرة المحلیة ، وُقلل من االستیراد ، واعتمد الشعب في بادئ أمره على 

 ..منتجاٍت أقِل جودة من المنتجات الغربیة ، ثم مرت األیام وتحسن اإلنتاج ، ثم تفوق

أما  ..السیارات الیابانیة من ثالثین سنة كانت ال تسوق إال في بالد العالم الثالث

 ..السیارة الیابانیة ھي السیارة رقم واحد في أمریكا ..اآلن

 ..والحقیقة أن ھذه النقطة تحتاج منا إلى وقفة وتعلیق

عن أي شيء یبحث المستھلك؟ إنھ یبحث عن الجودة المناسبة والسعر 

أما  ..وال شك أن المنتجات المستوردة كثیًرا ما تكون أكثر جودًة وأقل سعًرا ..المناسب

حسن الجودة فمفھوم ، للتقنیة العالیة ، ولدقة النظام ، ولضخامة المصانع ، وللكفاءة 

المھاریة لكن كیف یكون السعر أقل من المنتج المحلي؟ كیف یأتي المنتج من آخر  ..



ولیست منتجات  !بالد الدنیا إلى بالدنا ثم نجده أرخص من منتجنا الُمصنع في بالدنا؟

!!الصین منا ببعید

!لماذا ھذا السعر المنخفض؟

الواقع إنھ لعوامل عدیدة منھا رخص األیدي العاملة ، وال أعتقد أن  3

..األیدي العاملة في بالدنا مكلفة جًدا

ومنھا أنھم یكسبون قلیًال لیبیعوا أكثر ، وھو مبدأ تجاري معروف ،  6

..ویستخدم أیًضا كثیًرا في بالدنا

وھذا ما  ..ومنھا أیضًا اإلنتاج بكمیات كبیرة جًدا تغطي التكلفة واألرباح 7

 ..ال یستطیع المصنع المحلي أن یفعلھ خشیة كساد السلعة

فلو قاطعنا المنتجات المستوردة ، فإن ھذا سیشجع  ..وھنا یبرز دور المقاطعة

أما وھو  ..المصنع المحلي على مضاعفة اإلنتاج ، وبالتالي تخفیض السعِر إلى أدناه

یعلم أنھ لن یبیع إال وحداٍت محدودة فإنھ قد یوفر في التكالیف على حساب الجودة ، 

 ..ویصبح األمر دائرة ال نخرج منھا أبًدا

لیست النتیجة المباشرة  ..ومع ذلك فأنا أدرك أن الموضوع لیس بھذه البساطة

ولكن ھناك بعض النقاط  ..للمقاطعة أن یتم إصالح االقتصاد المسلم ، ویتغیر الحال

 :الھامة التي البد من اإلشارة إلیھا على عجالة

ھناك الھزیمة النفسیة التي یعاني منھا كثیر من أفراد األمة اإلسالمیة ،  4

والتي تؤدي إلى أن كثیًرا من المسلمین ال یعتقدون في إمكانیة إنتاج 

نحن نحتاج إلى ثقٍة باهللا ، وثقٍة  ..منتج محلي ینافس المنتج الغربي

یتبعھا ثقٌة في المنتج إن  ..بالنفس ، وثقٍة بالوطن ، وثقٍة بأھلنا وعمالنا



 ..شاء اهللا

إنھ لیس معنى ذلك أن المنتج المحلي سیكون سریًعا  :نقطة أخرى ھامة 6

البد  ..أبًدا ..على قدم المساواة مع المنتج الغربي ، وفي كل التخصصات

أن یعرف المستھلكون المسلمون أنھم إذا أرادوا أمًة قویًة اقتصادًیا 

ویقبلوا بما ھو أضعف نسبًیا  ..فالبد أن یصبروا في البدایة ..وسیاسًیا

وستكون تضحیٌة مأجورٌة إن شاء  ..البد من تضحیة ..إلى أن یتحسن

..اهللا

وھي كلمٌة  ..ثم أیًضا نقطة أخرى في قضیة استخدام البدائل الوطنیة 7

أنت  ..أوجھھا إلى المستثمرین وأصحاب الشركات والمصانع المحلیة

یرتفع أجرك في اآلخرة  ..فراقب ربك في عملك ..على ثغرة عظیمة

..ویكثُر ربُحك في الدنیا

:ثم بعض النصائح السریعة للمستثمرین المسلمین

أتمنى أن یتجھ أصحاب رؤوس المال ولو كان صغیًرا إلى إنتاج ما یفید  1

:األمة

o بدًال من اللبان والشیبسي والمصاصة أشكال وألوان فلنتجھ إلى أنتاج 

مستلزمات المستشفیات وآالت الزراعة والسماد واإللكترونیات 

..والورق

o oبدًال من المضاربة في البورصة في شركات تنتج أفالمًا ومسلسالت ،



oأو شركات تنتج خمورًا ، oأو بنوك ربویة ،

..فلنضع أموالنا في شركات بترول وحدید وأسمنت وأدویة ودقیق

o بدًال من االستیراد  من إسرائیل أو أمریكا أو الحرص على أخذ توكیل 

oأمریكي ، ھیا نستورد من مالیزیا أو إندونیسیا أو تركیا أو 

..سوریا أو مصر أو الجزائر وستجد ما تریده إن شاء اهللا

كلمة أخرى للمستثمرین وأصحاب الشركات المحلیة الذین یقفون على ثغرة  1

..عظیمة

o oأتمنى أن تھتم بإتقان العمل وجودة الصناعة ، حتى ال تفتن 

oالمسلمین ، .فیتوجھوا للشرق والغرب

o oأتمنى أن نخفض من السعر قدر المستطاع ، وسیزید الربح إن 

.شاء اهللا

o oأتمنى أن نحسن معاملة العمال في شركاتنا ، وتعطي حوافز 

oمجزیة على كثرة اإلنتاج ، oوتبتسم في وجھ العمال البسطاء ،

oوفي وجھ العمالء المشترین ، فبعض الناس 

یالحظون فرًقا في المعاملة الحسنة في الشركات األجنبیة والمعاملة 

.الجافة في بعض الشركات المحلیة

خالصة ھذه النقطة أننا نرید مقاطعة للمنتج األمریكي ، مقرونًة بتحسین 

وھذا ما أسمیھ المقاطعة اإلیجابیة ..وتجوید وشراء للمنتج المحلي والتي تؤدي إلى  ,

بناء وإنتاج .وعلى المسلمین أن یصبروا في البدایة ، وطریق األلف میل یبدأ بخطوة ,



 :الفائــدة الرابعـة

إذا حدث حصار اقتصادي على البلد في أي وقت ماذا سیكون موقفنا؟ وھذا 

أھل العراق كانوا یتمتعون بمال وفیر ،  ..وارد ألتفھ األسباب ، ودوام الحال من المحال

فمن یدري  ..وخیر كثیر ، ثم ما بین طرفة عین وانتباھتھا یغیر اهللا من حال إلى حال

.ماذا سیحدث في العالم غدًا ، ویتخذونھ ذریعة لحصار أي قطر إسالمي؟ !؟

ألیس من الحكمة أال نعتمد على المنتجات الغربیة التي ستقطع لو حوصرت 

ماذا سیحدث لو سحبت ھذه الشركات نفسھا فجأة من السوق  ..البالد المسلمة؟

 ..المحلي؟

محل غربي كبیر دخل السوق المصري بثقل كبیر ، وفتح فروع  (سوبر ماركت)

معظم  ..ماذا كانت النتیجة؟ ..كثیرة جًدا ، ورخص األسعار بشكل الفت لألنظار

والمستثمر األجنبي على استعداد أن  ..المحالت المحلیة المجاورة أغلقت أبوابھا

یخسر في البدایة - وخسارة كبیرة - في سبیل أن تغلق مصنعك أو محلك ، ثم بعد ذلك 

 ..یتحكم ھو في السوق

واألخطر من ھذا ، ھو ماذا یحدث لو فتح محل مثل ھذا ، وأغلق كل المتاجر 

الوطنیة المجاورة ، ثم انسحب فجأة من السوق إذا حدث حصار اقتصادي على البالد؟

 ..!!كارثة محققة

أنا أتخیل لو أنھ حدث حصار اقتصادي على مصر في ھذه الظروف ، ستغلق 

المستشفیات - على سبیل المثال - ال كشافات إضاءة  ..ال ترابیزات عملیات ..أبوابھا

ال مشارط..ال قساطر ..ال أدوات جراحیة ..ال خیوط ..للعملیات لماذا ھذا االعتماد  ..

!المشین والمھین وغیر الحكیم على الغرب والشرق؟



لماذا ال یحاول المسلمون أن یتعاونوا ویتكافلوا ویتبادلوا الخبرات فیما بینھم؟

باكستان لھا تجربة عظیمة في إنتاج األدوات الجراحیة 1 لماذا ال یتعلم  ..

.العالم اإلسالمي منھا بل ویستورد منھا

الجزائر لھا تجربة رائدة في صناعة القناطر والسدود على األنھار  6

فلیتعلم منھا المسلمون ویستوردوا منھا مع العلم أن طاقتھا اإلنتاجیة )

تكفي لسد احتیاجات من البالد العربیة ، بل ویمكن لھم أن یسدوا  60%

حاجة الدول العربیة بكاملھا ، ویتجاوزوھا إلى البالد اإلسالمیة ، لو 

لماذا ال یستثمر  ..(ساھمت معھم بعض رؤوس المال اإلسالمیة

الممولون المسلمون أموالھم في مثل ھذه المشاریع ، بدًال من وضعھا 

!في البنوك األمریكیة واألوروبیة؟

مصر لدیھا تجارب كبیرة في صناعات الورق والنسیج والحدید وغیره 7

لماذا ال یستفید العالم اإلسالمي من ھذه الخبرات؟..

إذن المقاطعة تجھزنا لیوم نحاصر فیھ تجھزنا تجھیًزا إیجابًیا اختیارًیا ، وفي  ..

والحصار كما رأینا في سیرة رسول اهللا  ..ظروف أفضل جدًا من وقت الحصار الحقیقي

ولیس من الحكمة  ..صلى اهللا علیھ وسلم سیاسیة قدیمة غیر مستبعدة في أي زمان

 .أبدًا افتراض عدم حدوثھ

    :الفائـدة الخامسة

..المقاطعة ستؤدي إلى التذكر المستمر للعدو الحقیقي للمسلمین

قد یبتسم الظالم  ..الناس من عادتھا أن تنسى مع مرور الوقت وتغیر الظروف

في وجھك یوًما ، ویمد إلیك یده مصافًحا ، ویفتح لك صدره متودًدا ، ومع ذلك ھو 



 ..!!مستمر في ظلمھ ، فینسى الناس الظلم الختفائھ خلف االبتسامة والتودد

حدث ذلك مثًال عندما مد مناحم بیجن مثًال یده مصافًحا ومعاھًدا ومبتسًما ، 

والجمیع یعلم أنھ صاحُب مجزرة دیر یاسین ، ومازال یقبع بجیوشھ في بالٍد مغتصبٍة ، 

نسي الناس ذلك ، ونظروا إلیھ على أنھ رجل السالم ، ثم  ..ظالًما المالیین دون اكتراث

ما لبث أن مرت األیام وأخذ المجرم السفاح جائزة نوبل للسالم ، وصدق بعض 

!!المسلمین األكذوبة

استمرار المقاطعة یجعلنا في حالة استنفار دائم فال ننسى عدونا مھما تغیر  ..

استمرار المقاطعة یعیننا على تربیة أبنائنا بطریقة  ..الزمان ، أو تغیرت الظروف

 .وال یخفى على عاقل أي فائدة ھذه ..یعرفون فیھا عدوھم

 :الفـائـدة السادسة

أن ھذه المقاطعة ستقضي على االنبھار المسیطر على الناس من كل ما ھو 

لقد سیطرت حالٌة من االنبھار على الناس  ..یھودي أو أمریكي أو غربي أو مستورد

فالرجل  ..بل شملت األشخاص وشملت األفكار ..شملت البضائع وغیر البضائع

األمریكاني في نظر كثیر من الناس أبعُد نظًرا ، وأقوى شكیمة ، وأذكى عقًال ، وأسرُع 

 ..!!خطوة ، وأخُف دماء ، بل وأكثر اعطًفا وحناًنا

استمرار المقاطعة سیقضي كثیًرا على ھذا االنبھار المخیف، وستعلم األمة أنھا 

تستطیع أن تعیش بدون أمریكا ، بل وبدون الغرب جمیًعا، ھذا إذا ما أرادت األمة أن 

 ..تعیش

   :الفـائـدة السابعة



المقاطعة سترفع معنویات الشعوب المسلمة عندما ترى نجاًحا من النجاحات 

 :نتیجة للمقاطعة

عندما ترى صرًحا أجنبًیا ضخًما بفروع متعددة ، وأعداد ھائلة من العمال ،  18

عندما ترى ھذا الصرَح الكبیَر یغلق  ..وأموال ال تحصى ، وقدرات ال تنتھي

أبوابھ نتیجة المقاطعة ، معلنا فشلھ التام في كسر إرادة الشعب األبي الفاھم 

..فھذا واهللا ھو النجاح بعینھ ..الواعي

عندما تمر على محالت األمریكان لألطعمة فتجدھا خاویة على عروشھا ، وقد  20

..!ألیس ھذا انتصاًرا؟ ..ازدحمت المحالت المحلیة بالرواد

عندما تشاھد تكالًبا من محالت الغرب على اكتساب الزبائن عن طریق الخصم  24

والھدایا والمسابقات والحفالت ، ثم تجد أعراًضا من الناس مع حاجتھم أحیاًنا 

 ..لكنھم ُیعرضون مقاطعة لھم ، وبعًدا عنھم ..، ومع رغبتھم أحیاًنا أخرى

..اعلم أن الشعب قد نجح بالفعل ..عندما تشاھد ھذا

عندما تقرأ عن محل أطعمة أمریكي شھیر یخسر حوالي 27 خمسة وثالثین  35%

بالمائة من دخلھ المعتاد في الشرق األوسط ، وذلك في األسابیع األولى 

     ..لالنتفاضة ، فاعلم أن ھذا مقیاٌس جید لنجاح األمة

وھكذا بالمقاطعة ومالحظة النتائج ستعیش األمة نوًعا من االنتصار ، وسترى 

 ..لوًنا من النجاح ھي في أشد الحاجة إلیھ

:الفـائدة الثامنة

استمرار المقاطعة سیحدث حالة من الرعب عند أعداء المسلمین مقابلة لحالة 

 ..الشعور بالفخر والنصر عند المسلمین



سیشعر أعداء المسلمین بالھزیمة في مجال من المجاالت ، وسیشعرون بالھلع 

عندما یشاھدون وحدة الصف المسلم في كل األقطار اإلسالمیة ، وسیشعرون بالصغار 

عندما یلحظون قوة إرادة األمة في مقاطعتھا لھم مع احتیاجھا إلیھم ، وسیشعرون 

 ..بالذل الواضح أمام عزة اإلسالم والمسلمین

والھزیمة النفسیة لعدونا من أشد أنواع الھزائم ،  ..ھذه كُلھا بوادُر نصر

 .."نصرت بالرعب مسیرة شھر" :وصدق رسولنا الكریم صلى اهللا علیھ وسلم إذ قال

:الفـائدة التاسعـة

المقاطعة تربیة عظیمة للنفس بأن تحرمھا من شيٍء اعتادت علیھ، وذلك مثُل 

أنت في نھار رمضان تمنع نفسك عن الطعام والشراب ، وھما في  ..فكرة الصیام

فإن استطعت ذلك ..األصل من األمور الحالل ھذا نوع  ..فأنت على تجنب الحرام أقدر ,

 ..من التربیة

نرید أن ُنعوِّد أنفسنا على كسر الروتین الیومي في حیاتنا ، وعلى التغلب على 

شھواتنا ، وعلى االنتصار على أنفسنا ، وعلى تغلیب المصلحة العامة لألمة على 

 ..المصلحة الخاصة لألفراد

وواهللا لكان ھذا  ..درس التربیة ..لو خرجنا من المقاطعة بھذا الدرس العظیم..

..مكسًبا ال یقارن بما قبلھ من المكاسب

 :الفـائـدة العاشـرة

 ..وأنا أعتبر أن أھم فوائد المقاطعة ھي ھذه الفائدة العاشرة ..وأختم بھا الفوائد



وھي أننا مع إخالص النوایا في نصرة اإلسالم والمسلمین ، وفي مساعدة إخواننا في 

فلسطین والعراق، وفي تقویة اقتصاد المسلمین ، وفي تربیة األمة المسلمة ، مع 

إخالص النوایا في كل ھذه األمور ، فإننا نرجو من اهللا ثواًبا ، ونسألھ عوًنا ، ونتوقع 

..منھ نصًرا ، وننتظر منھ رًضا ورحمًة وفضًال وكرًما

ھذا كلھ باإلضافة إلى الفتوى التي أصدرھا كثیر من الفقھاء شراء  "بتحریم"

وأیضًا  .المنتجات الیھودیة واألمریكیة ، وبالذات في ھذه الظروف إبراز  "تحریم"

رموز ھذه المحالت أو اإلعالن عنھا، ومن ھؤالء الفقھاء الدكتور العالم الفاضل 

..یوسف القرضاوي

یا أخي – ما أدراك لعل حسناِت المقاطعة تكون ھي المرجحة لكفتنا یوم   –

.."یوم ال ینفع مال وال بنون ، إال من أتى اهللا بقلب سلیم" ..القیامة

أرى أن المقاطعة تعتبر من  ..لھذه األسباب مجتمعة وقد یكون لغیرھا أیًضا

نسأل اهللا  ..األسلحة الحتمیة التي یجب على المسلمین جمیًعا أن یتحدوا في القیام بھا

..أن یعیننا علیھا ، وأن یتقبلھا منا ، وأن یجعلھا في میزان حسناتنا أجمعین

شبھات وردود حول المقاطعة

:یثیر ھذه الشبھات طوائف مختلفة من الناس



فمنھم من یستفید ذاتیًا من الشركات األمریكیة أو الصھیونیة ، ولذا فھو  2

..یدافع عن مصالحھ

ومنھم المسلم الذي یجھل حقائق األمور ، وفوائد المقاطعة ، فھو  6

..ینكرھا جھًال ، ولو شرحت لھ أبعادھا لقاطع

ومنھم المسلم المتكاسل المترف الذي ال یقوى على مفارقة روتین  7

..حیاتھ الیومي

ومنھم المسلم المھزوم نفسیًا ، والذي یشعر أنھ ال أمل في حرب ھؤالء 9

..

ومنھم العدو الحاقد الذي یسرب إشاعاتھ إلى أمتنا بغیة تحطیمھا  10

..وإبادتھا

وقد یكون منھم المسلم المتحمس الواعي الذي یقاطع بحمیة ، ثم مع  12

.مرور الوقت یفتر أو ینسى

كل ھذه الطوائف – وقد یكون ھناك غیرھا – تساھم في محاولة سحب سالح 

ولذا وجب علینا أن نبحث عن ھذه   .المقاطعة الھام واإلستراتیجي من أیدي المسلمین

..الشبھات ، ونرد علیھا تباعًا ، حتى نحافظ على فعالیة ھذا السالح الخطیر

:عددت لكم من ھذه الشبھات خمسة

:الشبھة األولى

تقول أن األیدي العاملة في ھذه المحالت وطنیة ، وغلق المحالت  100%



كما سیؤدي إلى  ..سیؤدي إلى تشرید اآلالف أو المالیین على نطاق أمة المسلمین

 ..خسارة رأس المال الوطني صاحب التوكیل

 :وللرد على ھذا نقول

نحن جمیًعا متفقون أن الشركة األجنبیة ما جاءت إلى البالد المسلمة ، -1

وما لھا ورجالھا وأفكارھا ، إال بغیة الربح وجمع المالبحدھا وحدیدھا ،  ولم تأِت حًبا في  ..

كما أنھا لم تعط توكیالت للمسلمین رأفة بحال  .. بحال الفقراءمصلحة البالد أو تأثًرا

!!المستثمرین منھم

إذن نحن متفقون أن عملنا في شركاتھم سیؤدي حتًما إلى قوتھم ، وزیادة 

 ..أموالھم ، وتوسیع أعمالھم ، وتثبیت دعائمھم

وھذا – في الحقیقة - ال ینبغي لنا فعلھ ، إذا كنا مستیقنین بعدائھم ، أو 

حتى لو كانت خسارُتنا  ..بمساعدتھم ألعدائنا، وبالذات في أوقات الحروب واألزمات

 ..حتمیة

أین كان یعمل ھؤالء المسلمون قبل أن تفتح الشركة األجنبیة أبوابھا لھم؟؟  -2

ألم یكن العامل الذي یعمل اآلن في محل الدجاج أو البیتزا األمریكاني عامًال في محل 

والعامل الذي یبیع في السوبر ماركت الغربي ألم یكن یبیع في   ..الكباب الوطني؟

والعامل الذي یعمل في محطة بنزین غربیة ..السوبر ماركت الوطني؟ ومعظم رأس )

..وھكذا ..ألم یكن یعمل في محطة بنزین وطنیة؟ (مالھم یھودي

الخسارة المتوقعة للعمال في فارق المرتبات ، ولرؤوس المال في األرباح -3



فنحن في حالة مواجھة لمؤامرٍة وحرٍب وكید وتدبیر من قبل أعدائنا  ..خسارٌة مقبولة

، ال لفلسطین فقط ، أو للعراق فقط  ..ولكن لعموم أمة المسلمین ,

ھل تقاتُلھ لترَده ، أم تقول أن القتال فیھ خسارة  ..إذا اعتدى عدو على بلدك

والخسائر  ..إنك تقاتلھ ..سالح ، وخسارة مال وخسارة معمار ، بل وخسارة نفس

 ..تصبح ال قیمة لھا إذا قورنت برد العدوان

وھكذا أیًضا فالخسائر المتوقعة مقبولة ، ألنھا نوع من رد العدوان على 

ثم إن ھذه الخسارة مؤقتة ، ولو تحسن اإلنتاج  ..االقتصاد المسلم والشعوب المسلمة

.المحلي وزاد ، لعاد الوضع أفضل مما كان علیھ من قبل

4- نحن المسلمون نختلف عن غیرنا من البشر في أننا نعتقد تماًما أن الرزق 

ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقھا وأجلھا ، فاتقوا اهللا  ..مضمون من رب العالمین

وأجملوا في الطلب ، فاإلنسان المسلم یقتنع بأنھ لن یقل رزقھ الذي قسمھ اهللا لھ 

فإن قیل بأن ھذا أخذ بأسباب الرزق ، فإننا نقول اللھم ال  ..بانتقالھ من مكان إلى آخر

فلیس من جمال الطلب أبًدا أن أطلب رزقي من قاتل  ..تجعل رزقنا أجوًرا من أعداءنا

..إخواني

صاحب رأس المال الوطني عندما یشاھد ُبعد الناس عن المنتج الیھودي أو -5

األمریكي سیفكر ألف مرة قبل أن یأخذ توكًیال من شركة یھودیة أو أمریكیة ، وبذلك 

مع مرور الوقت سیجد أصحاب رؤوس األموال البدائَل المناسبة ، وستدور الدورة من 

.جدید ، ولكن لصالح المسلمین



أال یشعر المسلمون باألنفة والغیظ والھم والنكد ألنھم یعملون في مصانع -6

وشركات أمریكیة وإنجلیزیة بعد كل ما شاھدناه في أفغانستان والعراق فضًال عن  ,

 .أنھا تؤید الیھوَد ، سواء عن طریق الضرائب أو المساعدات المباشرة

لقد كان المصریون في السابق یأنفون من العمل في مصانع وشركات وثكنات 

كذلك كان یفعل اللیبیون مع الطلیان ، والجزائریون مع  ..اإلنجلیز ألنھم محتلون للبالد

فما الذي تغیر؟ ..الفرنسیین

 !ألیس لراحة النفس بالعمل في شركات المسلمین ثمن؟

واهللا ، أرى أنھ لو كان الثمُن لھذه الراحِة النفسیة ھو فارق المرتب فإنھ ثمن 

 ..حق زھید ..زھید

7- اعتبر فارق المرتب ھذا صدقة على المجاھدین ، وإسھاًما في قضایا 

وستعوض من طریق  ..المسلمین، وإنفاًقا في سبیل اهللا ، وما نقص مال من صدقة

أو ُیسد عنك باب إنفاق ..آخرإن شاء اهللا ..ھذا ما ال یشك فیھ مؤمن ..

:الشبھة الثانیة

إننا بھذه المقاطعة نستعدي الشعب األمریكي علینا ، فالشعب شيء والحكومة 

 .شيء آخر

 :وعلى ھذه الشبھة نرد ونقول



1- نحن ندافع عن اقتصادنا وعن  ..المقاومة حق مشروع ال یختلف علیھ اثنان

..بالدنا وعن إخواننا

إذا كان ھناك اقتصاٌد سیعاني من أجل اقتصاد آخر ، فإنھ من واجبنا أن نھتم 

 ..باقتصادنا وإخواننا ، ولو كان على حساب اقتصادھم ، دون ظلم لھم أو عدوان

أمریكا نفسھا لما رأت السیارات الیابانیة تغزو السوق األمریكي ، وتؤدي إلى 

كساد السیارات األمریكیة رفعت الجمارك علیھا ، لتجبر الناس على شراء المنتج 

بل لعلنا سمعنا مؤخرًا عن بحث الكونجرس األمریكي لقرار مقاطعة   ..الوطني

الطیران الفرنسي والجبن الفرنسي ألن فرنسا عارضت – مجرد معارضة – لقرار 

أمریكا في قضیة حرب العراق وكذلك یدرس الكونجرس مقاطعة الصادرات األلمانیة ,

والتي تبلغ أكثر من , بلیون دوالر سنویًا 60 ھذا مع العلم طبعًا أن فرنسا وألمانیا  ,

یعتبران من الحلفاء التقلیدین ألمریكا !!ولكن أمریكا تأنف أن تتعاون مع معارضیھا ,

2- ألم تأت من  !من أین أتت الحكومة؟ ..لماذا الفصل بین الحكومة والشعب؟

الشعب؟ ومن الذي صعد بالرئیس األمریكي والكونجرس األمریكي أصحاب القرارات 

الظالمة إلى كرسي الحكم؟ ألیس الشعب األمریكي؟ ومن الذي یوافق على الظلم 

 ..!األمریكي في االستفتاءات المتكررة؟ ألیس الشعب األمریكي؟

3- الحكومة األمریكیة نفسھا أتت بكثیر من الشركات األمریكیة ، وفرضتھا 

وكثیر من ھذه  ..على كثیر من دول المسلمین ، للتجارة أو لإلعمار أو للتوظیف

الشركات كانت تتجھ إلى إفالس مؤكد ، لوال تدخل الحكومة األمریكیة بفرضھا على 

ألن نجاح ھذه الشركات في النھایة ھو نجاح للحكومة األمریكیة ،  ..بالد المسلمین



وبالذات الشركات  ..وقوة ھذه الشركات في النھایة ھي قوة للحكومة األمریكیة

فتستطیع أن  ..العمالقة التي توزع في أنحاء األرض ، بما فیھا بالد المسلمین

تعتبرھا – بال مبالغة – .جزًءا رئیسًیا من الحكومة

:الشبھة الثالثة

أن ھذه الشركات ستنعش االقتصاد المسلم بإنفاقھا األموال الغزیرة داخل بالدنا 

.، وبإقامتھا للمشروعات العمالقة

 :وعلى ھذه الشبھة نرد ونقول

  

1- ھل ستنفق ھذه الشركات ملیون دوالر مثًال داخل البلد وتخرج خالیة 10

!الوفاض؟ أم أنھا ستخرج بأضعاف ما دخلت بھ؟

2- وإال فكیف تكون البنیة  ..ھذا إنعاش مؤقت ألنھ یقوم على شفا جرف ھار

األساسیة في االقتصاد مملوكة لفریق ال یستغرب عداؤه ، وال ُیتوقع استمرار 

..والئھ

3- وأن ھذه الشركات أو المصانع أو الھیئات  ..ما أدراك أن وراء األمور أمور

بطریقة نعلمھا أو  ..تھدف في النھایة إلى إضعاف ، أو إھالك االقتصاد المسلم

 .ال نعلمھا



ولیس ببعید ما فعلھ خبراء الزراعة الیھود الذین استخدموا أسمدة أدت إلى 

إنتاج أنواع عظیمة من الفاكھة والخضراوات عاًما أو عامین ، ثم أدت بعد ذلك إلى 

ومثل شركات األسمنت التي ال تستطیع أن تقیم مصانعھا في بالدھا  ..بوار األرض

 !!وعلى نفسھا جنت براقش ..خشیة التلوث ، فتأتي بالمصانع إلى بالدنا

:الشبھة الرابعة

والبد من  ..إن ھناك أشیاء ال تصنع من األصل في بالدنا وال في بالد المسلمین

..استیرادھا من الغرب

 :وعلى ھذه الشبھة نرد ونقول

في حالة االضطرار األكید فإننا نأخذ حكم المضطر في ذلك ، إلى أن یفتح اهللا  2

علینا بتصنیع ما نحتاج إلیھ مع مالحظة أن االضطرار یجب أن یكون  ..

.اضطرارًا حقیقیًا ولیس نوعًا من الترف

العالم بھ بدائل أخرى وإن لم تكن مسلمة ، لكنھا من دول ال تعلن العداء السافر  5

.للمسلمین، فال مانع من االستعانة المؤقتة بھا

البد أن یسعى المسلمون لعدم استیراد المنتج ، ولكن الستیراد تكنولوجیا  10

التصنیع ، بحیث یستطیع المسلمون مع مرور الوقت أن یكملوا احتیاجاتھم ، 



.ثم بعد ذلك یصنعون تكنولوجیا التصنیع ، ولیس ھذا بمستحیل

 ..على العقول المسلمة المھاجرة إلى بالد الغرب أن تعود إلى بالد المسلمین 13

فلیس من المعقول أن یبقى علماء الذرة یعلون من شأن الطاقة النوویة 

األمریكیة ، ویبقى علماء الكیمیاء والفیزیاء یعلون من شأن المعامل األمریكیة 

..، ویبقى علماء الطب یعالجون األمریكان ویتركون المسلمین في مرضھم

:الشبھة الخامسة

إن بعض الناس یقولون أنھم ال یستطیعون الحیاة بدون بعض المنتجات الغربیة

.. 

 :وعلى ھذه الشبھة نرد ونقول

استحضر فیھ النیة  ..اعتبر تخلیك عن ھذه األشیاء ھو جھاد في سبیل اهللا 3

واعلم أنك إن  ..واألجر على قدر المشقة ..وھو اختبار ..وستؤجر أن شاء اهللا

بل االختبار أن تقاطع ما  ..كنت ال تحب الشيء الذي تقاطعھ فلیس ھذا باختبار

.وھو األجر ..تحب ، بل ما تغلغل حبھ في قلبك ، رغبة فیما ھو أعظم

أحیانًا یسیطر اإلعالم على أفكارنا بحیث تتخیل الحیاة صعبة بدون شيء معین 7



عندما ترى إعالن المیاه الغازیة تشعر أنھ لن تستقیم لك حیاة ، ولن یصلح  ..

..!!لك حال ، ولن تقوى لك عزیمة ، إال بكوب المیاه الغازیة

واهللا ، كوب عصیر القصب أو التمر ھندي أو الكركدیھ أفید مائة مرة 

ودائمًا ما ینصح األطباء الناس بتجنب المیاه الغازیة ،   .من المیاه الغازیة

وبالذات مرضى القولون العصبي ومرضى المعدة من قرحة أو التھابات أو 

خالفھ ، وأیضًا بعض األطباء یربطون ھذه المشروبات بزیادة معدل تكوین 

 ..الحصوات في الكلیتین

فلیقاطع المنتجات  ,وفي النھایة إذا لم یستطع أحد األفراد أن یقاطع منتجًا بعینھ 9

 ..وما ال یدرك جلھ ، ال یترك كلھ ..األخرى األمریكیة والیھودیة

فن المقاطعة

نرید أن نصل في النھایة إلى ما اسمیھ بفن المقاطعة أو اإلبداع في المقاطعة 

وأعرض ذلك تحت خمسة عناوین ، واألمر مفتوح لعامة  ..أو التطور في المقاطعة

المسلمین الغیورین على أمتھم ، لیسھموا بإسھاماتھم ، ویدلوا بدلوھم ، وجزا اهللا 

..خیرًا كل من ساھم في تفعیل سالح المقاطعة الخطیر

:المقاطعة المتخصصة (1)

بمعنى أنھ باإلضافة إلى عمل قوائم للمنتجات الیھودیة واألمریكیة ، 

والتي یقاطعھا كل الناس ، یجب عمل قوائم أخرى تخصیصیة أخرى توزع على 



 ..أصحاب التخصص الواحد، وال داعي لشغل بقیة األمة بھا

من المعروف أن عامة األمة ال یصفون ألنفسھم األدویة ،  :مثًال األدویة

فلیس ھناك داعي أن یعرف الناس جمیًعا مصادر األدویة ، لكن من المھم جًدا 

أن یعرف ذلك األطباء والمستشفیات والصیدلیات ، فتوزع قوائم باألدویة على 

وھكذا المھندسون ، وھكذا الزراعیون ، وھكذا  ,ھذه الطائفة فقط من الناس

..الكیمیائیون

:المقاطعة الُمعوَضة (2)

اسمیھا ..أیًضا في فن المقاطعة أن ترشد بوضوح إلى البدیل المقاطعة )

البد أن نبحث عن البدیل الوطني ، وندل علیھ ، ونعرف الناس بھ ..(المعوضة

من المھم أن نثیر ذلك في مجالسنا ، أو یكتَب كُل واحد منا البدائل ألقاربھ  ..

..وأصحابھ وزمالئھ في العمل، حتى نسھل على الناس المقاطعة

:المقاطعة المتطورة (3)

أیضًا في فن المقاطعة البحث عن التطورات في السوق واالھتمام بھا 

 :ونشرھا

قد تشتري شركة یھودیة أو أمریكیة شركة أخرى ، فننبھ إلى ذلك كما حدث  29

 ..عندما اشترت مؤخًرا شركة بطاطس أمریكیة شركة أخرى وطنیة

قد تغلق شركة أمریكیة أبوابھا نتیجة المقاطعة ، فیشار إلى ذلك لتشجیع  31

 .الناس



قد تتبرع أحد المحالت األمریكیة إلسرائیل مباشرة ، فینشر ذلك حتى یشجع  35

الناس على المقاطعة ، كما حدث من شركة كبیرة لألدویة ، فقد تبرعت إلنشاء 

.المستوطنات الیھودیة في فلسطین

:المقاطعة المستمرة (4)

أیًضا في فن المقاطعة الحدیث عنھا بصفة مستمرة ، والتذكیر بھا دائمًا ، 

ففي عادة الناس أن تنسى ، وكثیًرا ما یكون المرء متحمًسا جدًا لشيء ، لكن 

ینساه مع مرور الوقت، فإن أعید التذكیر بھ عاد حماسھ ، وبالذات إذا أشیر 

إلى حال المسلمین في فلسطین أو العراق ، وكیف یفعل بھم الیھود واألمریكان 

..وأعوانھم

:المقاطعة المبتكرة (5)

من المؤكد أن ھناك ابتكارات كثیرة في ھذا الفن ، ولیس المجال یتسع 

لشرح ھذه األمور ، لكن من المؤكد أن عقول المسلمین ال تنضب عن األفكار 

مثل استخدام اإلنترنت ، أو رسائل المحمول ، أو اإلعالن في  ..الحسنة والذكیة

.الفضائیات ، أو غیر ذلك من االبتكارات ، واهللا ولي التوفیق

نصائح خاصة لكل طبیب

ال على  ,ـ لن یتقوى اقتصاد البالد اإلسالمیة إال على ما ینتج بھا ویصنع بداخلھا(1)

الذي یستورد من الخارج، ومن ثم فإذا كنت ترید قوة لبالدك، فالخطوة األولى أن تشجع 



.المنتجات الوطنیة الخالصة

وھناك العدید من الشركات المصریة إلنتاج الدواء، وھي تحتاج إلى تشجیع وتفعیل، 

واختبر بنفسك جودة المنتج عند الشركات  ..فحاول قدر استطاعتك كتابة الدواء المصري

المصریة المختلفة حتى تستقر على أحدھا، فإن لم تجد منتجًا مصریًا في أحد األدویة فعلیك 

فھناك الكثیر من األدویة السویسریة والفرنسیة والبلجیكیة   ..بالبدیل األوروبي أو األسیوي

واأللمانیة والسویدیة والكوریة والیابانیة، وھي على مستوى راق من الجودة، وتستطیع 

استخدامھا إلى أن ینتج البدیل الوطني لھا، ولكن على كل األحوال ال تكتب الدواء األمریكي 

..إال في حالة االضطرار الشدید، وعدم وجود بدیل مطلقًا ,أو اإلنجلیزي

 ,والبدائل الوطنیة لھا ,ـ قم بعمل قوائم ألدویة المقاطعة األمریكیة واإلنجلیزیة(2)

والبدائل األوروبیة في حالة عدم وجود البدیل الوطني، واجعل ھذه القوائم خاصة 

بالتخصص الذي تعمل بھ، فأطباء الباطنة لھم قوائم معینة، وأطباء العیون لھم قوائم 

..أخرى، وأطباء الجلدیة لھم قوائم ثالثة وھكذا

ثم قم بعد ذلك بتوزیع ھذه القوائم على أصدقائك في التخصص، وشجعھم على 

واستمع إلى تعلیقاتھم على القائمة، وتعدیالتھم التي  ..المقاطعة، وتابع معھم نتائج المقاطعة

یرغبون فیھا، وإضافاتھم لبعض األدویة أو حذفھم لبعضھا، وھكذا حتى تخرجوا بالقائمة 

في أفضل صورة ممكنة، ومن األفضل تكوین لجنة للمقاطعة في كل تخصص تتولى متابعة 

..حتى تضمن لھا االستمراریة والمداومة والتطویر ,ھذه األمور

ـ قل لمریضك أنك ستكتب الدواء المصري أو األوروبي، وأنھ دواء جید (3)

ألنك تقاطع  ,ومناسب، وإنك لن تكتب الدواء األمریكي أو اإلنجلیزي إال في حالة االضطرار

المنتجات التي تأتي من بالد معادیة للمسلمین، ثم استغل الفرصة لسؤالھ عن واقعھ مع 

ھل یقاطع أم ال یقاطع ؟ وإن لم یكن یقاطع فلماذا ؟ وال مانع بتذكیره بآخر  ..المقاطعة

األخبار في فلسطین والعراق وغیرھا من بالد المسلمین، وتذكر أن المریض ـ وھو في ھذه 



الحالة من الضعف ـ یتأثر جدًا بطبیبھ، وكما یجد عنده عالجًا آلالمھ الجسدیة، فإنھ یبحث 

فاستغل الفرصة ولو في  ..عنده عن حل لمشكالتھ االجتماعیة والنفسیة والسیاسیة وغیرھا

..دقائق معدودات

:ـ بالنسبة لمندوبي شركات األدویة فلك یا أخي الطبیب معھم دور ھام(4)

* :أما مندوبي الشركات األمریكیة واإلنجلیزیة

فأنا ال أوافق على ما یفعلھ بعض األطباء من كتابة ورقة في عیادتھم تقول نحن " :

فھذا أسلوب جاف جدًا في نشر فكرة  .. "ال نقابل مندوبي الشركات األمریكیة واإلنجلیزیة

 ..لقد كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یسمح بمقابلة من عبد غیر اهللا أصًال ..المقاطعة

:فأنا أدعوك إلى أشیاء اعتقد بشدة أنھا في غایة األھمیة ..یناقش ویحاور ویشرح ویفسر

علیك باستقبال ھذا المندوب بترحاب كبیر، وبأدب جم، وبصدر منشرح،  :أوًال

.ثم أجلسھ في أدب ..أنا أرید منك أن تبالغ في الترفق بھ ..وبابتسامة واسعة

وال تقاطعھ أثناء الشرح إلى أن یفرغ من  ..استمع بصبر إلى شرحھ لمنتجھ :ثانیًا

..شرحھ

وفي األثر الفعال  .قل لھ أنك ال تختلف معھ في الجانب العلمي في الحوار :ثالثًا

.للدواء الذي یقدمھ

أخبره أنك مع إقتناعك بأثر الدواء فإنك :رابعًا - لألسف الشدید – لن تكتبھ ألنك 

وألنك تعتقد أنھ لیس من المعقول أن  ..تقتنع بفكرة مقاطعة المنتجات األمریكیة واإلنجلیزیة

تشتري من أولئك الذین یسفكون دمائنا ویستبیحون دیارنا وحرماتنا، وقل لھ أنك تعتب على 

المصریین الذین یعملون في مصانع تحمل أسماء أمریكیة حتى وإن كان معظم الدخل یدخل 

ألنھ ..قل لھ كل ھذا في ترفق شدید  .للمصریین – وال شك -   ..واقع في فتنة كبیرة

فالشركات األمریكیة واإلنجلیزیة تعطي راتبًا أكثر بكثیر من الشركات الوطنیة، وأنت إن 

..كنت تتحدث عن منتج ستقاطعھ، فھو یتحدث عن عمل سیفتقده

ابدأ في شرح فوائد المقاطعة والردود على الشبھات :خامسًا



ادعوه صراحة إلى محاولة البحث عن عمل بدیل :سادسًا

اطلب منھ أن یقاطع المنتجات األمریكیة األخرى :سابعًا

وھي  ,اطلب منھ أن یحمل رسالة بأمانة إلى شركتھ األمریكیة أو اإلنجلیزیة :ثامنًا

أن الطبیب فالن یخبركم أنھ یقاطع منتجاتكم إلى أن تغیر أمریكا من سیاستھا تجاه اإلسالم 

والمسلمین

فال مانع من إھداء ھذا المندوب كتیبًا  ,ال تتوقع اقتناعًا كامًال في لقاء عابر :تاسعًا

عن المقاطعة أو شریطًا عنھا ثم اطلب منھ أن یقرأه أو یسمعھ بعنایة ثم یعود إلیك لیناقشھ 

.معك

اخبره في النھایة أنك أحیانًا تكتب الدواء األمریكي إذا لم یكن لھ بدیل  :عاشرًا

..مطلقًا، ألنك تھتم بصحة مرضاك، وال تخاطر بصحتھم من أجل المقاطعة

فھذا الرجل من ناحیة   .بھذا تكون قد أوصلت رسالة ھامة قیمة لرجل مؤثر جدًا

سینقل ھذه األخبار إلى داخل الشركة األمریكیة، ومن ناحیة أخرى ستضعف من طاقتھ 

التسویقیة للمنتجات األمریكیة، ومن ناحیة ثالثة فإنھ قد یترك عملھ وبذلك تفقد الشركة 

ومن ھنا فال مانع مطلقًا أن تنفق من   ..األمریكیة أفرادھا، وھذا وال شك سیؤثر علیھا سلبًا

وقتك مع ھذا المندوب بالذات أكثر من غیره، ومن الواضح إنك ستفقد كل ھذه المزایا إذا 

..رفضت مقابلتھ أصًال

:أما بالنسبة لمندوبي الشركات الوطنیة *

فأخبرھم أنك تكتب منتجاتھم اآلن ألنك تقاطع المنتجات األمریكیة، واطلب منھم أن 

ألن فرصة  ,یبلغوا شركاتھم أن ھذه فرصة ثمینة لتحسین المنتجات، ولالھتمام بالجودة

انتشار بضاعتھم كبیرة إذا كانت على مستوى طیب من الجودة، وال تنس أن تتحدث مع 

المندوب عن فكرة المقاطعة للمنتجات األمریكیة واإلنجلیزیة غیر الطبیة، وكیف یتفاعل 

..معھا ھذا المندوب



ـ قاطع المؤتمرات الدولیة الطبیة التي تعقد في أمریكا وإنجلترا، وال تكتفي (5)

بالمقاطعة، بل أرسل إلیھم خطابًا أو بریدًا إلكترونیًا تخبرھم فیھ أنك قاطعت المؤتمر في ھذا 

العام ألنك ال توافق على سیاسات أمریكا وإنجلترا ناحیة أھل بلدك، وأنك ال تقبل أن تزور 

بلدًا یقتل إخوانك، وإنك ستھتم بالمؤتمرات البدیلة في البالد األخرى إلى أن تغیر أمریكا 

..وإنجلترا من سیاستھما

ـ اجتھد أال تشتري األجھزة الطبیة األمریكیة واإلنجلیزیة قدر المستطاع، (6)

واستعمل األجھزة البدیلة، بالذات لو كنت في مكان اتخاذ القرار في مستشفى أو جامعة، أو 

وتذكر أن ھذه األجھزة تكون أحیانًا بمئات األلوف  ..لك اتصال بمن في یده أخذ القرار

..وقرار واحد بالمقاطعة قد یؤثر جدًا على الشركة المنتجة ..وأحیانًا بالمالیین من الجنیھات

ـ ضع في عیادتك كتیبات عن المقاطعة، وعن واقع المسلمین في فلسطین (7)

والعراق وغیرھا، وبذلك تشغل المرضى بقراءة شئ نافع بدًال من المطالعة في التلفزیون أو 

في مجلة ال قیمة لموضوعاتھا، وتذكر انك مسئول عن وقت المرضى في أثناء تواجدھم 

ففي یدك أن توفر لھم سبل تحقیق الفھم الصحیح لبعض قواعد الدین، وأن تكثر   ..بعیادتك

من حسناتھم، وفي یدك أیضًا أن تجعل وقتھم ھباًء منثورًا، وكذلك في یدك أن توفر لھم 

 ..فاحترس جیدًا من ھذا الباب  ..سبیًال للمعاصي واآلثام برؤیة ما یغضب اهللا عز وجل

كما أنصحك بتصویر كمیات كبیرة من الورق الذي  ..واحرص على نفع مرضاك لتنفع نفسك

ووزع بنفسك  ,یشتمل على أسماء المنتجات األمریكیة واإلنجلیزیة والتي یجب أن تقاطعھا

..على كل مریض أو مرافق لھ ورقة، وشجعھ على المقاطعة

ـ لقد أنعم اهللا علیك ـ أخي الطبیب ـ بمكانة مرموقة في مجتمعك، وبصوت (8)

وھذه نعمة من   ..مسموع في المحافل التي تحضرھا، وباحترام كبیر في قلوب من یعرفك

ونعم اهللا البد أن نشكرھا، وشكر النعمة یكون بصرفھا إلى ما یرضي اهللا عز  ..اهللا عز وجل

ال   ..ومن شكر نعمة ھذه المكانة المرموقة أن تدعو غیرك إلى ما عرفتھ من الخیر ..وجل



شك أنك تختلط بدوائر كثیرة جدًا في حیاتك، فلك اختالط على سبیل المثال بدائرة العمل 

معك الكثیر من األطباء وھیئة التمریض والموظفین والعمال ومندوبي األدویة  ..الواسعة

لك  ..لك اختالط في دائرة الجیران ..لك اختالط كذلك بدائرة األھل واألقارب  ..واألجھزة

لك اختالط في الندوات واللقاءات  ..لك اختالط في دائرة النادي ..اختالط في دائرة المسجد

لك اتصال   ..لك أصدقاء ومعارف ..والصالونات الثقافیة والمنتدیات العامة والخاصة

لك اتصال بشبكة المعلومات الدولیة ..بصحف ومجالت لك اتصال بمن ھو  .."اإلنترنت"

وفي كل ھذه الدوائر  ..لك اتصال بمن یعرفك ومن ال یعرفك ..داخل البالد وبمن ھو خارجھا

فإن قلت في كل یوم كلمة عن المقاطعة مع أحد أفراد ھذه الدوائر فقد  ..لك صوت مسموع

..وتحرك في كل ھذه الدوائر وال تنتظر أحدًا أن یدفعك إلى الحركة ,كن إیجابیًا ..فعلت الكثیر

وال تنس ـ أخي الطبیب ـ إن كنت أستاذًا في الجامعة أن ھناك دوائر ھائلة من الطلبة 

وأثرك فیھم واضح، وھم شدیدو   ..المتحمسین للعمل لھذا الدین ال یعرفون كیف یتحركون

 ..فكثف جھدك في ھذه الدائرة ..التأثر بأساتذتھم، وبالذات إن كانوا مخلصین في عملھم

..فسوف یأتي من وراءھا خیر كثیر إن شاء اهللا

ـ أنت یا أخي الطبیب ـ فوق أنك طبیب ـ فأنت مواطن یعیش حیاتھ الطبیعیة في (9)

مجتمعھ، فال تقاطع في مجال المنتجات الطبیة فقط، ولكن استمر على سیاسة المقاطعة في 

ال تأكل وال تشرب وال تلبس من تلك المنتجات ..كل المنتجات األمریكیة واإلنجلیزیة األخرى

ال تشتري  ..ال تتعامل مع بنوك أمریكیة ..ال تمأل سیارتك ببنزین من محطات أمریكیة ..

..أجھزة كھربائیة أمریكیة أو إنجلیزیة

واعلم أن األطباء طاقة شرائیة كبیرة، فلو تكاتفوا سویًا في ھذا المجال فإن أثرھم ـ 

..وال شك ـ سیكون كبیرًا

ـ النصیحة العاشرة ـ أخي الطبیب ـ ھامة جدًا، وھي أن ترفع من مستواك (10)

فالبد لنا من رؤیة األمور  ..العلمي في تخصصك الدقیق حتى تصل إلى حد اإلبداع واالختراع

ثم بعد ذلك نطور فیھا ونبدع فیھا ..التي تفوق فیھا الغرب علینا فنحاول أن نتقنھا في بالدنا



فلیس من المقبول أن نقاطع دون محاولة اختراع   ..فنسد الثغرة الھائلة التي نقف علیھا ..

 ..ولیطور علمھ ..فلیعمل كل طبیب عملھ ..البدیل وتحسین المجال المھني بصفة عامة

ولیبدأ في العمل الجاد الدؤوب الذي یجعلھ أھًال لحمل األمانة،  ..ولیجدد نیتھ وإخالصھ

ویجعلھ أھًال لتوریث الخبرات إلى األجیال الالحقة، فال یحتاج الشباب أن یذھبوا إلى أمریكا 

..لیلتقطوا العلم من ھذا أو ذاك

..وھذا الباب لو نجحنا فیھ، فإنھ سیكون ـ إن شاء اهللا ـ بدایة النشأة القویة لألمة

....وختاًما

..كلمة أخیرة

 ..أخي المقاطع في سبیل اهللا

ولیس ھذا  ..بل ھو ألٌم كبیر ..ال شك في ذلك ..ال شك أنك ستتألم من مقاطعتك

 ..فالدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر ..بمستغرب

إن تكونوا " ..أما ھم فیألمون ، وعلیھم الوزر ..اعلم أنك إن كنت تألم ، فألمك بأجر

 .."تألمون فإنھم یألمون كما تألمون ، وترجون من اهللا ما ال یرجون

تذكر أنھم حرموا دون  ..تذكر إخوانك المحاصرین في فلسطین والعراِق وأفغانستان

 ..أرادتھم ، من أشیاء قاطعتھا أنت بإرادتك

تذكر آباءك وأجدادك، عاشوا طویًال دون أشیاٍء، ادخل الناس في روعك أن الحیاة 

 ..بغیرھا ال تستقیم ، وكذبوا

 ..!كیف تشتري منھ؟ ..تذكر عدوا یقتل بید ویبیع باألخرى

 ..ال تضیعھا ..مقاطعتك حسناٌت في رصیدك ..تذكر یوًما عصیًبا طویًال نحاسب فیھ

..تذكر أن حرمانك من أشیاٍء بسیطٍة في الدنیا ، قد یورث جنًة ال حرمان فیھا

تذكر أنھ  ..تذكر إلھًا ناظًرا إلیك ، مراقًبا ألعمالك ، فرًحا بطاعتك ، مؤیًدا لخطواتك

 ..یحب الصابرین ، ویحب المجاھدین ، ویحب المتقین ، فكن منھم



..إن اهللا بصیر بالعباد ..فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى اهللا
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